
HANDLINGSPLAN 2016



INDLEDNING

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed 
sin Handlingsplan 2016.

Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP’s indsats i 2016, herunder 
ansøgningsfrister og evt. særlige indsatser. Den strategiske retning er 
fastlagt i GUDP’s strategi 2015-18 og handlingsplanen skal læses i 
sammenhæng hermed. 

Handlingsplanen er godkendt af miljø- og fødevareministeren den 8/12 
2015. 
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IMPLEMENTERING

Det første år i den nye strategiperiode har vist, at strategien er blevet godt 
modtaget af GUDP’s kunder og interessenter.  GUDP er fortsat i starten af 
strategiperioden og for at sikre  en stabil implementering vil 
Handlingsplan 2016 alt overvejende fortsætte retningen fra 2015. 

Dermed er fokus i 2016 fortsat på implementering og rådgivning, for at 
sikre synlighed og effekt i fødevareklyngen.
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MISSION

GUDP yder tilskud til ambitiøs, forretningsorienteret nytænkning i det 
danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, hvor alle projekter på en 
og samme tid skal understøtte grøn bæredygtighed og økonomisk 
bæredygtighed.

Det kan udtrykkes ved følgende formel:
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Grøn Bæredygtighed
Fokus på miljø, klima, natur, kvalitet, bæredygtig 
ressourceudnyttelse, fødevaresikkerhed, human sundhed 
og dyrevelfærd.

Økonomisk Bæredygtighed
Fokus på provenu, samfundsøkonomisk effekt og 
merværdi pr. råvare, som understøtter vækst  og 
konkurrenceevne. 
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FOKUS PÅ HELE VÆRDIKÆDEN

6



8 PRIORITERINGSKRITERIER

GUDP’s bestyrelse udpeger de samfundsmæssige udfordringer, som GUDP 
skal bidrage til at løse, mens det er ansøgerne, der identificerer løsningerne 
(pick the challenge, not the winner).

GUDP vurderer alle ansøgninger i henhold til 8 prioriteringskriterier. 5 
kriterier handler om grøn bæredygtighed, og 3 kriterier handler om 
økonomisk bæredygtighed.

Alle ansøgere skal udmærke sig inden for både grøn bæredygtighed og 
økonomisk bæredygtighed, men ikke nødvendigvis inden for alle 
prioriteringskriterierne.
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GUDP’s SPIDERWEB

8



BESTYRELSE OG SEKRETARIAT

GUDP’s bestyrelse er sammensat af:

Mikael Thinghuus (formand), Royal Greenland A/S
Morten Würtz Christensen, DuPont
Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi
Christian Jørgensen, Vibygård Gods A/S 
Bent Claudi Lassen, Foodbest DK/SE 
Birgitte Brinch Madsen, Brinch Advice
Grith Mortensen, Arla Foods
Henrijette Richter, Sofinnova Partners

Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af NaturErhvervstyrelsen
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ANSØGNINGSRUNDE I 2016
INDKALDES DECEMBER 2015, ANSØGNINGSFRIST D. 1/3-16
I alt indkaldes ansøgninger til en samlet bevilling på op til 100 mio. kr.

Bevillingen forventes at blive fordelt som følger:
• Ca. 90 pct. af midlerne  til STORE udviklings- og demonstrationsprojekter 

(tilskud på 2,0-15 mio. kr.)
• Ca. 5 pct. af midlerne til SMÅ udviklings- og demonstrationsprojekter 

(tilskud på 0,25-2,0 mio. kr.)
• Ca. 5 pct. af midlerne til netværksprojekter

Den endelige fordeling mellem store og små udviklings- og 
demonstrationsprojekter og netværksprojekter er afhængig af kvaliteten af 
de modtagne ansøgninger.
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ANSØGNINGSRUNDE II 2016
ANSØGNINGSFRIST FORVENTES SEPTEMBER 2016

I alt forventes indkaldt ansøgninger til en samlet bevilling på 100 mio. kr. 

Bevillingen forventes, at blive fordelt som følger:
• Ca. 90 pct. af midlerne  til STORE udviklings- og demonstrationsprojekter 

(tilskud på 2,0-15 mio. kr.)
• Ca. 5 pct. af midlerne til SMÅ udviklings- og demonstrationsprojekter 

(tilskud på 0,25-2,0 mio. kr.)
• Ca. 5 pct. af midlerne til netværksprojekter

Den endelige fordeling mellem store og små udviklings- og 
demonstrationsprojekter samt netværksprojekter afhænger af kvaliteten af 
de modtagne ansøgninger.
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20 mio. kr. til Månegrisen
Månegrisen er et offentlig-privat-partnerskab drevet af Miljø- og 
Fødevareministeriet, som skal give input til en fremtidig emissionsbaseret 
regulering af svineproduktionen. Månegrisen udmøntes via GUDP, der 
afsætter 20 mio. kr. til opførelse af en eller to modelstalde, der kan 
demonstrere de teknologiske muligheder for måling af udledninger fra 
svinestalde.

Udbuddet vil ske via en to-faset ansøgningsprocedure
• 1. kvartal 2016 indkaldes ansøgninger til fase 1 (prækvalifikation)
• 3. kvartal 2016 frist for ansøgninger til fase 2 (fuld ansøgning)

Ansøgere, der bliver udvalgt i fase 1 vil kunne opnå tilskud til visse udgifter  
forbundet med udformning af den fulde ansøgning.  Vilkår og krav til 
ansøgningerne vil fremgå af indkaldelsen, som forventes offentliggjort 
februar 2016. 
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SÆRLIGE ØKOLOGISKE
INITIATIVER 2016

I 2016 udmønter GUDP 20 mio. kr. til økologiske initiativer. 

Midlerne er tilført GUDP i forbindelse med politisk aftale om fordeling af 
forskningsreserven 2016. Midlerne er øremærket til initiativer inden for 
økologisk fødevareproduktion og de udmøntes i samarbejde med ICROFS –
Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og 
Fødevaresystemer. 

13



KUNDEDIALOG i 2016
GUDP holder informationsmøder forud for de to ansøgningsrunder. På 
møderne kan potentielle ansøgere få information og sparring. Dato og sted 
bliver udmeldt på GUDP.dk

Sekretariatet tilbyder derudover løbende sparring om projektidéer. 
Grundlaget herfor er én-sides projektskitser udformet af potentielle 
ansøgere.

GUDP informerer endvidere, via pressen og egen hjemmeside, om de årlige 
ansøgningsrunder og de projekter bestyrelsen udvælger. 

GUDP forventer derudover at afholde en konference den 2/11 hvor 
fødevareerhvervets aktører bliver inviteret. 
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NATIONALT 
SAMARBEJDSFOKUS 2016
Kunder og interessenter skal opleve GUDP som en veldrevet ordning samt at 
GUDP er en del af et sammenhængende innovationslandskab, nationalt og 
internationalt. GUDP holder som følge heraf tæt og løbende kontakt med 
omverdenen.

I 2016 vil GUDP derfor fortsætte arbejdet fra 2015 med at udvikle et godt og 
tæt samarbejde med Danmarks Innovationsfond, der blev etableret i 2014. 
Fokus er på at sikre synergi og arbejdsdeling til gavn for fødevaresektorens 
grønne omstilling. 

Ligeledes vil vi fortsætte samarbejdet med de øvrige UDP’er – EUDP og 
MUDP. MUDP og GUDP har ophæng i samme ministerium efter dannelsen 
af miljø- og fødevareministeriet i 2015.

15



INTERNATIONALT FOKUS 2016
I 2016 vil GUDP deltage aktivt i samarbejdet om ERA-net calls om integreret 
planteproduktion (IPM)  og om bæredygtig husdyrproduktion (SUSan). 

GUDP bestyrelsen vil derudover overveje at deltage i andre relevante ERA-
net calls.

GUDP opfordrer derudover generelt alle ansøgere til at gøre brug af 
internationale samarbejdspartnere og underleverandører, når det kan 
tilføre et projekt merværdi og videns løft.

16



YDERLIGERE INFORMATION

På www.gudp.dk ligger blandt andet:

• GUDP’s Strategi 2015-18
• Ansøgningsmateriale til aktuelle runder
• Information om bevilgede projekter
• Kontaktoplysninger til sekretariatet

17


